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لقد شرف ا عز وجل المة السلمية على جميع المم، وإن أعظم ما شرفها ا عز وجل به هو القرآن

الكريم، لذا كان العتناء بالقرآن الكريم حفظا) وتلوة وفهما) وتفسيرا) وتعليما) من أعظم العمال، ومن أحب أن
.يكلمه ا عز وجل فليقرأ كلمه سبحانه وتعالى

 
تشريف ا عز وجل للمة السلمية بالقرآن الكريم

 
لقد شرفنا ا تبارك وتعالى بأن بعث إلينا أشرف رسول، وجعلنا أشرف أمة في أشرف بقاع الرض بسفارة
أشرف الملئكة، وأنزل عليه صلى ا عليه وسلم أشرف الكتب بأشرف لغة في أشرف شهر في السنة، في

أشرف ليلة من هذا الشهر، أل وهو القرآن الكريم كتاب ا تعالى الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، وحكم ما
بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه ا، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله ا، وهو حبل
ا المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي ل تزيغ به الهواء، ول تلتبس به اللسنة، ول تشبع

ا: منه العلماء، ول يخلق على كثرة الرد، ول تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا HنIإ
ا  ب) Jج Jا ع آن) KرLا ق Jن Kع Iم Jس * IهIا ب Hن JآمJف Iد Kش Nى الرJلIي إ Iد Kه Jمن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به]2-1:الجن[ي ،

صح عن أمير المؤمنين ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة. عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم
،)خيركم من تعلم القرآن وعلمه: (أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال: عثمان بن عفان رضي ا تعالى عنه

والخطاب هنا موجه إلى خير أمة أخرجت للناس، فهؤلء المذكورون في الحديث. رواه البخاري و الترمذي 
فبين النبي صلى ا عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف أن. هم خيار الخيار في خير أمة أخرجت للناس

خير المتعلمين وخير المعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن ل في غيره؛ إذ خير الكلم كلم ا، فكذا خير
.الناس بعد النبيين من اشتغل به، ولبد من تقييد التعلم والتعليم بشرط أن يكون خالصا) لوجه ا تبارك وتعالى
فلبد من تقييد التعلم والتعليم بالخلص، وإرادة وجه ا تبارك وتعالى، فإن من أخلص التعلم والتعليم وتخلق

. ......بالخلص دخل في زمرة ورثة النبياء
 
 

التنبيه على بعض العوائق والخطاء في طلب العلم 
 

وبعد أن فرغنا من الكلم على علو الهمة ل شك أن هذا الكلم لم يكن المقصود به أن نستمتع بالكلم في سيرة
السلف ونتفرج عليهم، وأن نكون كحال الترجمان الذي يقف أمام الثار يصف عظمة الماضي في زعمه، ثم ل
يقدم شيئا) إلى الحاضر أو المستقبل، خاصة وأن بنا من الفات ومظاهر التقصير في طاعة ا سبحانه وتعالى

إن اليمان ليخلق في جوف أحدكم: (ما يوجب علينا أن نجدد إيماننا، كما قال النبي صلى ا عليه وآله وسلم
، نسأل ا تعالى أن يجدد اليمان في قلوبنا) كما يخلق الثوب، فاسألوا ا تعالى أن يجدد اليمان في قلوبكم

ول نقتصر أيضا) على مجرد الدعاء؛ فإن الدعاء وإن كان داخل) في الكلم الطيب لكن الكلم الطيب. أجمعين
الIحL: يحتاج إلى ما يحمله ويرفعه إلى السماء، وهو العمل، قال عز وجل Hالص Lل Jم JعKال Jو LبWي Hالط LمIل JكKال Lد Jع KصJي Iه KيJلIإ

 Lه LعJف Kر Jول شك أن مفتاح الهداية إلى الطريق القويم هو العلم والتشبع بالعلم؛ لن العلم هو المخرج]. 10:فاطر[ي
من الفتن التي يموج بها هذا الزمان لكننا حينما نتوجه إلى طلب العلم نقع في كثير من الخطاء التي تجعل
السنوات تمر دون جدوى أو دون الحصيلة التي كان من المفترض أن نحصلها، فيوجد في بعض إخواننا

بعض النتوءات الفكرية، نتوءات شاذة غير سوية؛ لنها: ما يمكن أن نسميه- خاصة ممن ينتسبون إلى السلفية-
ومظاهر هذه النتوءات الشاذة كثيرة، وسبق أن تكلمنا عنها في عدة مناسبات، لكننا. مخالفة للمنهج السلفي

لمن تقرأ وماذا: محتاجون أن نعيد الكلم عليها من جديد، وقد تكلمنا فيما قبل على المنهج العلمي تحت عنوان
لكن أبدأ أول) ببيان. تقرأ؟ وفصلنا الكلم في هذا، ونحن بل شك محتاجون إلى أن نجدد عهدنا بما قلناه قبل

بعض العوائق التي تعيق طالب العلم عن المضي في الطريق الصحيح في طلب العلم، وهذه العوائق كثيرة،
عدم التدرج في العلم طلب العلم مثل السلم، ول بد للنسان أن: فمنها: لكن أقتصر الن على ما يمس موضوعنا

يتدرج في الصعود عليه، ولذلك ل نرى أحدا) من العلماء ينازع في أهمية مراعاة مبدأ التدرج في طلب العلم؛
لن التدرج هو الوسيلة الناجحة لخذ العلم وفهمه، والتدرج والتمهل ليس بدعا) من القول، وإنما هو مأخوذ من



يل): كتاب ا تبارك وتعالى؛ فقد قال ا عز وجل Iنز Jت Lاه Jن Kل Hز Jن Jث\ و KكLى مJل Jع IاسHى النJل Jع LهJأ Jر Kق JتIل Lاه Jن Kق JرJا ف آن) KرLق Jو
آنL: على تمهل، وقال تعالى: يعني) على مكث: (فقوله] 106:السراء[ KرLقKال Iه KيJل Jع Jل WزLل ن KوJوا ل LرJف Jك Jين IذHال JالJق Jو

تIيل)  Kر Jت Lاه Jن Kل Hت Jر Jو Jك Jاد JؤLف IهIب JتWب JثLنIل JكIل Jذ Jة) ك Jد Iاح Jة) وJل Kم Lقال الزبيدي نقل) عن كتاب الذريعة في] . 32:الفرقان[ج
يجب أل يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته، ويقضي منه: وظائف المتعلم

قH: حاجته؛ فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعلى هذا قال ا تبارك وتعالى Jح Lه JونLل Kت Jي Jاب Jت IكKال Lم Lاه Jن Kي Jآت Jين IذHال
 IهIت JلوIل يتجاوزون فنا) حتى يحكموه علما) وعمل)، فيجب أن يقدم الهم فالهم من غير: ، يعني] 121:البقرة[ت

إخلل في الترتيب، فكثير من المراض الموجودة فينا معشر طلبة العلم هي نتيجة عدم مراعاة هذا الترتيب،
فكثيرون يقفزون إلى بعض الدرجات العل دون أن يراعوا التدرج والترتيب، فتوجد هذه النتوءات الشاذة التي

أن الصول هي الساس الذي: يعني. من ترك الصول حرم الوصول: قال العلماء. تنتسب زورا) إلى السلفيين
ينبغي أن يبنى عليه البنيان، فمن تركها يحرم من الوصول إلى الغاية والهدف الذي يرومه، فحق على طالب
العلم أن يكون قصده من كل علم يتحراه هو أن يتبلغ به إلى ما فوقه، ويتهيأ به إلى الدرجة التي تليها إلى أن

أن يتدرج في الفن الواحد: والثاني. أن يتدرج بين الفنون نفسها: الول: والتدرج يكون في أمرين. يبلغ النهاية
نفسه، وكل المرين يخضع لجتهاد المعلم الذي يوجه الطالب، وطبيعة المكان والظروف والملبسات، ولذا

لكن يكاد العلماء والناصحون والمصنفون. فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلف مذاهبهم وأماكنهم
.الهتمام والحفظ لكتاب ا تبارك وتعالى: في هذا الباب من أهل العلم يتفقون على أن أولى الخطوات هي

أن طلب العلم في- رحمك ا-واعلم : ورحم ا المام الحافظ ابن عبد البر إذ نعى طلب العلم في زمنه، فقال
زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما

يقبح بنا أل نقتدي بآثار من سبقنا من أهل العلم في: فإذا). بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم
. ......طلب العلم والتدرج فيه

 
 

جدول في طلب العلم من بدايته إلى منتهاه 
 

طالب: يعني-وأول ما ينبغي أن يكلف : رتب المام ابن الجوزي جدول) للطالب يبلغ به منتهاه، فقال رحمه ا
حفظ القرآن متقنا)؛ فإنه يثبت، ويختلط باللحم والدم، فمن اشتغل وبدأ البداية الصحيحة بحفظ: في صباه- العلم

القرآن الكريم منذ الصغر فإن القرآن الكريم سيختلط بلحمه ودمه، يصبح جزءا) من كيانه، وكما أن الدم يجري
في عروقه وعضلته وكل خليا جسمه فكذلك القرآن الكريم يمتزج بروحه امتزاجا) كامل)؛ حتى يكون جزءا)

ول شك أن من حفظ القرآن في الصغر أمكنه أن يتعبد به في الكبر، أما من تأخر في حفظ. من كيانه وتكوينه
القرآن فل شك أن كثرة التمتع والستمتاع والتعبد بالقرآن الكريم ستكون أقصر، فينبغي الهتمام بأن نجتهد في

مما وقع فيه الجيل الماضي من التقصير في حق القرآن الكريم والشتغال- إن شاء ا-إنقاذ الجيال القادمة 
فكل ما يشغل عن القرآن فهو في الغالب شؤم على صاحبه؛ لنه سيحرمه من أن يضيء قلبه ويعمر. عنه بغيره

جوارحه بكلم ا عز وجل، فكلم الملك ملك الكلم، فليس هناك كلم أفضل من كلم ا؛ ولذلك كان صلى
خير الكلم أو أحسن الكلم كلم ا، وخير الهدي: (ا عليه وسلم دائما) يكرر على أصحابه هذه العبارة المهمة

وسيأتي بيان هدي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم في الهتمام) . هدي محمد صلى ا عليه وآله وسلم
وأول ما ينبغي أن يكلف في صغره حفظ القرآن متقنا)؛ فإنه يثبت فيختلط باللحم: يقول ابن الجوزي. بالقرآن

والدم، ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن في لسانه، ثم الفقه مذهبا) وخلفا)، وما أمكن بعد هذا من العلوم
طلب العلم سلم ذو درجات ومراتب ل ينبغي تعديها، فمن تعداها فقد تعدى سيرة السلف: إذا). فحفظه حسن

.الصالح، ومن تعدى سبيلهم عامدا) ضل، ومن تعداها مجتهدا) زل، فلبد من المنهجية، ولبد من المرحلية
أن يكون هناك منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه على شيخ، ول تنشغل بغيره، وتواصل: فالمنهجية هي

): الجدول الزمني، يعني: والمرحلية هي. فيه الليل بالنهار مجتهدا) أن المهمة التي تريد أن تنجزها ل تعد ناجحا
. ......إل إذا أنجزتها في وقت مناسب، ل أن تمر سنوات دون أن يحصل تقدم يذكر فإن هذا من الخطار

 
 

وظائف ينبغي على طالب العلم مراعاتها مع القرآن الكريم 
 



وسبق أن تكلمنا في محاضرة. حفظ كتاب ا تبارك وتعالى: اتفق الناصحون في هذا الباب على أن أول العلم
ختم القرآن: الوظيفة الولى. إنه لبد لطالب العلم من وظائف مع القرآن الكريم: وقلنا) لمن تقرأ وماذا تقرأ(

الكريم، فعلى طالب العلم أن يختم القرآن بطريقة دورية ثابتة، وأن يكون له ورد يومي وحزب دائم من القرآن
الكريم، ويتفاوت مقدار هذا الحفظ حسب ظروف كل إنسان، فالناس ليسوا كلهم على درجة واحدة من الستعداد

والظروف، فهناك التاجر، والطالب، والمدرس، والمتفرغ لطلب العلم، فبل شك أن حظوظهم تتفاوت بحسب
بل هذه ألفاظ شرعية) حزب(فهي ليست حكرا) على الصوفية، ول كلمة ) ورد(ول تتحرجوا من كلمة . ظروفهم

مأثورة عن النبي صلى ا عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلة والسلم حينما تأخر على قوم كانوا ينتظرونه
، وجاء أيضا) عن عمر رضي ا) كان حبسني ورد أو حزب من القرآن، فكرهت أن أخرج حتى أتمه: (قال

أن الورد أو الحزب أو القدر: الشاهد). من فاته ورده من الليل فليقضه إذا أصبح بالنهار: (تعالى عنه قال
المعين الذي تحدده لنفسك كل يوم ينبغي أن تحافظ عليه، وينبغي أن يكون لكل واحد ورد ثابت من القرآن

الكريم؛ بحيث يختم القرآن، وسنتكلم على المدد المقترحة بذلك إن شاء ا تعالى، فهناك ورد الختم، وهناك ورد
وأما الصحابة رضي ا تعالى عنهم فكانوا. المراجعة، وهناك حفظ ما لم يحفظه من كلم ا تبارك وتعالى

يحزبون القرآن على سبعة أيام، حسب ترتيب السور، فكانوا يبدءون بالثلث السور الولى من القرآن الكريم
البقرة وآل عمران والنساء، ثم في اليوم الثاني يقرءون قدرها، ثم اليوم الثالث كذلك، وهكذا، ثم: بعد الفاتحة

).الناس(وينتهي بسورة ) ق(حزب المفصل يجعلونه في اليوم السابع وحده، وهو الحزب الذي يبدأ بسورة 
( مراجعة المحفوظ، فلبد أن يكون للنسان نظام معين في المراجعة؛ حتى ل يتفلت منه القرآن، وهذا ما: وأيضا

فهي حفظ ما لم يحفظه من القرآن الكريم، ول شك: أما فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة. سنشير إليه بإذن ا فيما بعد
أن الحفظ يحتاج إلى همة عالية، وأفضل شيء في فترة الحفظ أن يتفرغ تماما) لحفظ القرآن الكريم، ول يشتت
همته، فل يقرأ في الحديث أو الفقه أو غيره من العلوم في آن\ واحد؛ فأمامك هدف محدد، وهذا الهدف مطلوب
أن تسابق به الزمن؛ والصغير كلما اشتغل بحفظ القرآن مبكرا) كان أسهل عليه؛ لنه ل هموم ول مشاغل ول

فأعظم هدية يقدمها الب إلى ولده أن يؤدبه. مسئوليات عليه، فيكون ذهنه صافيا)؛ فيستطيع أن يحفظ بسرعة
بأن يحفظه القرآن الكريم، ويشغله بالقرآن بقدر استطاعته، ول يشتت عليه نفسه إذا كان قد انتدب نفسه لهذه

. ......المهمة العظيمة
 
 

شرف حفظ القرآن الكريم 
 

إن ا يرفع بهذا الكتاب أقواما)،: (حفظ القرآن شرف ليس بعده شرف، وقد قال النبي صلى ا عليه وسلم
فمن أعظم الشرف أن يجعل ا سبحانه وتعالى صدرك مستودعا) لكلمه،. بإيمانهم: ، يعني) ويضع به آخرين

وإذا نلت حفظ القرآن الكريم فهذا أعظم من مليون شهادة دكتوراه؛ لن هذا هو الشرف الحقيقي، وهذا هو الذي
ينفعك في الدنيا، وينفعك في قبرك، وينفعك في الخرة، يكفي أن تتخيل أن الملئكة يوم القيامة تضعك أمام

اقرأ، وارتق، ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية: يقال لصاحب القرآن: (اختبار، كما قال صلى ا عليه وسلم
فإذا نلت حفظ القرآن الكريم فهذا أعظم من مليين شهادات. ، أو كما قال صلى ا عليه وآله وسلم)كنت تقرؤها

الدكتوراه، وهذا أعظم من مليين الدولرات والجنيهات والذهب، وأنت ستكون أغنى خلق ا سبحانه وتعالى
؛ لن القرآن فيه الغنى كل)من لم يتغن بالقرآن فليس منا: (بالقرآن الكريم؛ ولذلك قال عليه الصلة والسلم

:الغنى، ولذلك نجد الشريعة الشريفة قد وضعت أحكاما) خاصة لحفظة القرآن تميزهم بها عمن عداهم، فمثل)
المارة تكون لمن هو أحفظ، ولما استعرض النبي صلى ا عليه وآله وسلم مجموعة من الشباب كان فيهم

أنه قدمه عليهم لحفظه: أي. رجل يحفظ سورة البقرة، وكان الخرون يحفظون مما عداها، فجعله أميرا) عليهم
وهكذا أحق الناس بأشرف الماكن في الصف الول حملة كتاب ا؛ ولذلك كان صلى ا عليه. سورة البقرة
، فيقدم في المامة ويقدم في الصف الول وراء المام من هم) ليلني منكم أولو الحلم والنهى: (وسلم يقول

حتى عند الدفن يقدم حافظ القرآن الكريم، فإذا وجد أكثر من ميت أو شهيد. أكثر حمل) لكتاب ا عز وجل
أن يغتنم المسلمون سني: فالنصيحة المهمة جدا) هي. يدفنون جميعا) فيقدم الكثر حفظا) للقرآن، ثم الذي يليه

الحفظ الذهبية، وهي من خمس سنوات إلى ثلث وعشرين سنة، ول ييأس من تجاوز هذا السن، فمن بعد ثلث
فالفترة الذهبية هي هذه الفترة العظيمة، وكلما كان الحفظ مبكرا) كان. وعشرين هناك الفضية والنحاسية وهكذا

فالطفل قد. أعظم وأسهل؛ لن من يحفظ في الصغر يختلط القرآن بلحمه ودمه، ويثبت في قلبه ثبوتا) عظيما) جدا)



ل يدرك مصلحته، لكن الب مهمته أن يقيه النار، وأن يسهل له طاعة ا سبحانه وتعالى، وأن يحسن تربيته،
وينبغي أن يجعل هذا الهدف هو الهدف الساس والرئيس في خططه في تربية أولده، فإذا وجد الطفل النابغة
الذي عنده القدرة على الحفظ فينبغي الهتمام به، وهذه القدرة موجودة عموما) في الطفال، لكن هناك أطفال)

يتميزون، فخسارة كبيرة جدا) أن نشغلهم بالناشيد، فضل) عن العلنات والقصص الكاذبة والغاني وغير ذلك،
. ......وإنما ينبغي أن يصرف الجتهاد كله إلى تحفيظهم كلم ا تبارك وتعالى

 
 

منهجية العلماء في طلب العلم 
 

محاولة القفز فوق السلم في طلب العلم، ونجد كثيرا) من الخوة يشتغلون بعلم: من النتوءات التي أشرنا إليها
الحديث، وبأشياء هي من فروض الكفايات في علم الحديث، مثل العلل والرجال والسانيد وكذا وكذا، وينفقون

أوقاتا) طويلة جدا) في ذلك، وهم قد يلحنون في كلم ا، أو قد يهملون حفظ كتاب ا تبارك وتعالى، ولذلك
ل، رفضوا أن: هل حفظت القرآن؟ فإن قال: كانت سنة العلماء إذا أتاهم طالب العلم يطلب الحديث أن يسألوه

يحدثوه، ويطرد من المجلس، إلى أن يتم حفظ القرآن ويختبر، ثم بعد ذلك يشرع في تلقي ما عداه من العلوم
فمن المؤلم أن يصير هذا شعار بعض الناس في بعض البلد ممن ينتسبون للسلفية، فهل هذه هي. الشرعية
فإهمال كلم ا عز وجل، وإشغال الشباب بما عدا كلم ا عز وجل ليس من السلفية في شيء،! السلفية؟

إنك تهجر العلوم الخرى، لكن ممكن أن النسان يترفق إذا أراد أن ينجز هذا الهدف، فينبغي أن: ونحن ل نقول
يفرغ ذهنه وقلبه لهذه المهمة، وإذا تشتت فلن ينجز الهدف بالصورة المطلوبة، لكن عليه أن يركز في هذا

الهدف ليل نهار إلى أن يوفقه ا سبحانه وتعالى، فإذا فتح له حفظ القرآن فسوف يفتح له كل باب من أبواب
فالشتغال بعلوم الحديث والسانيد من فروض الكفايات، ويوجد الن من العلماء. الخير بإذن ا تبارك وتعالى

من هم أعظم باعا) من إخواننا طلبة العلم وقد أنجزوا كثيرا) من النجازات في هذا المجال، فل مانع- ول الحمد-
من الهتمام بهذه العلوم، لكن بشرط أل تشغل عن القرآن، فإذا كان ما زال هناك نقص في القرآن فاشتغل أول)

. ......بالقرآن الكريم، ثم إذا فرغت بعد ذلك فلك أن تتحول إلى غيره
 
 

التحذير من هجر القرآن الكريم 
 

آنJ: ولقد حذر ا سبحانه وتعالى من هجر القرآن، فقال عز وجل KرLقKا ال Jذ Jوا ه Lذ JخHي ات Iم KوJق HنIإ Wب Jا ر Jي Lول Lس Hالر JالJق Jو
ا  ور) Lج Kه Jفقد هجر الكثير كلم ا سبحانه وتعالى، حتى إن المصحف لتتراكم عليه أكوام] 30:الفرقان[م ،

التربة، أو ربما ينفضها لكن لمجرد الزينة في البيت أو السيارة، وكل حياتنا أصبحت مضادة لكتاب ا سبحانه
بW إIنH: فهذا هو هجر القرآن، وهؤلء هم الذين يشكوهم رسول ا إلى ربه عز وجل. وتعالى Jا ر Jي Lول Lس Hالر JالJق Jو

ا  ور) Lج Kه Jم Jآن KرLقKا ال Jذ Jوا ه Lذ JخHي ات Iم KوJوهذه الية وإن كانت أصالة في. متروكا) معرضا) عنه: ، يعني]30:الفرقان[ق
إل أن نظمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين- وإعراض المشركين هو عدم إيمانهم بكلم ا-المشركين 

عن العمل بالقرآن والخذ بآدابه، الذي هو حقيقة الهجر؛ لن الناس إنما تعبدوا منه بذلك، ول تؤثر تلوته إل
. ......لمن تدبرها، ول يتدبرها إل من يقوم بها ويتمسك بأحكامها

 
 

أنواع هجر القرآن الكريم 
 

حينما كان يتكلم عن هذه الية في سورة) الفوائد(وقد ذكر المام ابن القيم رحمه ا تعالى في كتابه المبارك 
هجر: الثاني. هجر سماعه واليمان به والصغاء إليه: أحدها: هجر القرآن أنواع: الفرقان أنواع الهجر فقال

هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين: الثالث. العمل به والوقوف عند حلله وحرامه، وإن قرأه وآمن به
هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما: الرابع. وفروعه، واعتقاد أنه ل يفيد اليقين، وأن أدلته ظنية ل يحصل بها العلم

هجر الستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه: الخامس. أراد المتكلم به منه
وهذه بل شك من أعم المصائب الن، فنحن ل ننتبه إلى أن كل ما فينا من. من غيره، ويهجر التداوي به

وJ: إنما دواؤها في القرآن الكريم، كما قال عز وجل- خاصة المراض القلبية-أمراض  Lا ه Jم Iآن KرLقKال Jن Iم Lل Wز JنLن Jو



ا  ار) Jس Jخ HلIإ Jين IمIال Hالظ Lيد Iز Jل ي Jو JينIن Iم KؤLمKلÌة ل Jم Kح Jر Jا̀ء وJف Iفكأننا ل نوقن بهذا الكلم، فنحن نتلوه لكن]82:السراء[ش ،
إلى- مثل)-ونجد كثيرا) من الناس يدعون الشباب . ل نتدبره، ونطلب الشفاء في غير كلم ا سبحانه وتعالى

أو كتب الصوفية أو كذا وكذا، ويشغلونهم بهذا، مع أن الدواء الناجع لقلوب المؤمنين) إحياء علوم الدين(قراءة 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء: هو الشتغال بكلم ا عز وجل، وأصبح حالنا كحال الشاعر الذي قال

التي تحمل الماء- الجمال أو النوق: وهي-فوق ظهورها محمول بل حالنا أسوأ من حال العيس؛ لن العيس 
فوق ظهورها ويكاد يقتلها الظمأ قد ل تعرف أن الذي فوق ظهرها ماء، وإذا عرفت فقد ل تستطيع أن تصل

إليه، لكننا نحن نعرف أن دواءنا في القرآن الكريم، وأن شفاء قلوبنا في كلم ا عز وجل، فبالتالي نكون أسوأ
فكل من أراد أن يداوي قلبه فعليه أن. حال) من العيس التي يقتلها الظمأ في البيداء والماء فوق ظهورها محمول

فيقول ابن. يقبل على القرآن؛ فإن القرآن الكريم هو الذي يعالج ما في قلبه من المراض والشهوات والدواء
هجر الستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها،: النوع الخامس من هجر القرآن الكريم: القيم 

وكل هذا داخل في الية، وإن كان بعض الهجر: قال ابن القيم . فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجر التداوي به
إن في الية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده: وفي الكليل يقول السيوطي . أهون من بعض

ا: وقال أبو السعود في قوله تعالى. بالقراءة فيه ور) Lج Kه Jم Jآن KرLقKا ال Jذ Jوا ه Lذ JخHي ات Iم KوJق HنIإ Wب Jا ر Jي Lول Lس Hالر JالJق Jو
فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن؛ كي ل يندرج تحت ظاهر النظم]: 30:الفرقان[

وفيه من التحذير ما ل يخفى، فإن النبياء عليهم الصلة والسلم إذا شكوا إلى ا تعالى قومهم: ثم قال. الكريم
. ......عجل لهم العذاب ولم ينظروا

 
 

وجوب إعطاء القرآن الكريم الولوية المطلقة في طلب العلم 
 

نعيد التنبيه على وجوب إعطاء القرآن الولوية المطلقة في طلب العلم، حتى لو كان النسان قد كبر في السن؛
لن كل حرف من القرآن تقرؤه فأنت تتعبد بتلوته، فحفظ القرآن ليس كحفظ غيره من العلوم، فهل الثواب الذي

تناله من حفظ القرآن مثل الثواب الذي تناله من حفظ متن في الفقه أو الصول أو منظومة في النحو أو غيرها
من العلوم؟ فل شك أن حفظ القرآن له المزايا العظيمة؛ لنه كلم ا سبحانه وتعالى، وكل هذه الفضائل ل

وقد. يمكن تحصيلها من غير كلم ا عز وجل، فل ينبغي أبدا) أن ينشغل النسان بالمفضول عن هذا الفاضل
الحديث: أي- أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن : روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال

ل،: ؟ قلت-حفظت القرآن: يعني-قرأت القرآن : وعنده عبد ا بن عبيد بن عمير ، فقال لي ابن عمير - والعلم
قرأت: اذهب فاقرأه، ثم اطلب العلم، فذهبت زمانا) حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد ا ، فقال: قال

والفريضة هي المواريث؛ لن هذه من العلوم الساسية. فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم: ل، قال: الفريضة؟ قلت
أتيت عبد ا: وقال أبو العيناء . الن تطلب العلم: فطلبت الفريضة، ثم جئت، فقال: قال. التي تكاد تنقرض الن

قد حفظت: اذهب فتحفظ القرآن؟ قلت: قال- أريد طلب الحديث: أي-الحديث : ما جاء بك؟ قلت: بن داود فقال
أJ نLوح\ : القرآن، قال Jب Jن Kم Iه KيJل Jع Lل Kات Jاذهب الن فتعلم: ، فقرأت العشر حتى أنفذته، فقال لي]71:يونس[اقرأ و
فأيما أقرب: قال- مسائل الفرائض الكبرى: أي-قد تعلمت الصلب والجدة والكبر : قلت- المواريث-الفرائض 

؟ قلت: ابن أخي، قال: قلت: قال. إليك ابن أخيك أو عمك؟ قال هذا ليمتحنه Jلن أخي من أبي وعمي من: ولم
يا لJ(عمر حين طعن : فلمJ قال: قد علمتها قبل هذين، قال: اذهب الن فتعلم العربية، قال: جدي، قال
فتح: لمJ فتح تلك وكسر هذه؟ قلت: قال) للمسلمين(وكسر اللم الثانية ) ل(فتح اللم الولى : ؟ يعني)ولIلمسلمين
على الستغاثة؛ لن المكسورة للستغاثة والنتصار، فبعد- للمسلمين-على الدعاء، وكسر هذه - يا ل-تلك اللم 

لو كان لي أن أحدث: أنه حتى الن يراه غير أهل للتحديث، لكن يقول: يعني. لو حدثت لحدثتك: كل ذلك قال
طلب العلم: قال أبو عمر بن عبد البر رحمه ا تعالى. أحدا) لخترتك أنت كي أحدثك، وأبى أن يحدثه أيضا)

درجات ورتب ل ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم ا، ومن تعدى سبيلهم عامدا)
أول العلم حفظ كتاب ا عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب: إذا). ضل، ومن تعداه مجتهدا) زل

إن ذلك واجب لزم على من أحب أن يكون: ول نقول إن حفظه كله فرض على كل الناس، ولكن نقول. طلبه
فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، كان ذلك له عونا) كبيرا). عالما)

. ......على مراده منه ومن سنن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم
 



 
حكم نسيان القرآن الكريم 

 
فعن عبد ا بن عمر رضي ا عنهما أن رسول ا صلى ا عليه: تكلم العلماء في حكم نسيان القرآن الكريم

،) إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب البل المعقلة؛ إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت: (وسلم قال
المربوطة: ، أي)البل المعقلة: (فهذه إشارة إلى أهمية تعاهد القرآن بالمراجعة باستمرار، وقوله. متفق عليه

وقد جاء عنه صلى ا عليه وسلم وعيد شديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه،: قال ابن عبد البر في التمهيد. بالعقال
من تعلم: (وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى ا عليه وسلم أنه قال. كل ذلك حض منه على حفظه والقيام به

.منقطع الحجة، وا تعالى أعلم: معناه عندي: ، قال في التمهيد) القرآن ثم نسيه لقي ا يوم القيامة وهو أجذم
( إن ذلك في ترك: وقال ابن عيينة في معنى حديث سعد بن عبادة هذا وما كان مثله. وهذا الحديث أحسبه ضعيفا

يتLمK لIقJاءJ: القرآن وترك العمل بما فيه، وإن النسيان أريد به ههنا الترك، نحو قوله Iس Jا ن Jم Jك Kم Lاك Jنس Jن Jم Kو JيKال JيلIق Jو
ا  Jذ Jه Kم Lك Iم Kو Jوليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس\ له، إذا كان يحل حلله ويحرم حرامه،: ، قال] 34:الجاثية[ي

ى: ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى ا عليه وسلم منه شيئا)، وقد نسي، قال ا عز وجل: قال JنسJل تJف JكLئ Iر KقLن Jس
 * L Hا Jاء Jا ش Jم HلIلم يكن- وهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب-والصحابة رضي ا تعالى عنهم ]. 7-6:العلى[إ

أبي بن: منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم إل قليل منهم، منهم
كعب ، و زيد بن ثابت ، و معاذ بن جبل ، و أبو زيد النصاري ، و عبد ا بن مسعود ، وكلهم كان يقف على

معانيه ومعاني ما حفظ منه، ويعرف تأويله، ويحفظ أحكامه، وربما عرف العارف منهم أحكاما) من القرآن
تعلمنا اليمان قبل أن نتعلم القرآن، وسيأتي قوم في آخر: (قال حذيفة بن اليمان . كثيرة وهو لم يحفظ سورها

فهنا إشارة إلى أن النسيان ليس المقصود به النسيان من حيث الذاكرة،). الزمان يتعلمون القرآن قبل اليمان
:ول خلف بين العلماء أن تأويل قول ا عز وجل. ولكن المقصود به أساسا) هجر تطبيق القرآن والعمل به

 IهIت JلوIت Hق Jح Lه JونLل Kت Jألم تسمع إلى: يعملون به حق عمله، ويتبعونه حق اتباعه، قال عكرمة : ، أي] 121:البقرة[ي
ا : قول ا عز وجل JلهJا ت JذIإ Iر JمJق Kال Jفنفهم قوله عز وجل. تبعها، فتل بمعنى تبع: ، يعني]2:الشمس[و )) :Lه JونLل Kت Jي

 IهIت JلوIت Hق Jا : بقوله في هذه الية)) ح JلهJا ت JذIإ Iر JمJق Kال Jاتبعها أو تبعها، فكذلك قوله: ، يعني] 2:الشمس[و )) :Lه JونLل Kت Jي
. ......يتبعونه ويطبقونه: ، يعني))
 
 

حكم تجويد القرآن الكريم 
 

.أما تجويد القرآن فحكم العمل بالتجويد أنه واجب وجوبا) عينيا) على كل مكلف يحفظ أو يقرأ القرآن أو بعضه
:فكل من يقرأ كلم ا سبحانه وتعالى أو بعضا) منه يجب عليه أن يجود القرآن؛ لن كلمة القرآن مصدر معناه

فالقرآن الذي يطلق على كلم ا سبحانه وتعالى المعهود هو ما يقرأ بالكيفية التي تلها جبريل على. القراءة
النبي صلى ا عليه وسلم، فيدخل في حد القرآن الطريقة التي يتلى بها القرآن الكريم، وبناء على هذا يأثم تارك

تIيل) : التجويد؛ لقوله سبحانه وتعالى Kر Jت Jآن KرLقKال IلWت Jر Jوما روي عن النبي صلى ا عليه وسلم] 4:المزمل[و ،:
والخذ بالتجويد حتم لزم من لم يجود القرآن آثم لنه به: يقول ابن الجزري ) . اقرءوا القرآن بلحون العرب(

......الله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا) حلية التلوة وزينة الداء والقراءة 
 
 

حكم تعليم القرآن الكريم 
 

فهو فرض كفاية بالنسبة إلى عامة المسلمين، وفرض عين بالنسبة للعلماء والقراء، ومهما: وأما حكم تعليمه
لذلك كان إقراء القرآن الكريم هو أول ما اهتم به. يكن من شيء فإنه يأثم تاركه، ويتعرض لعقاب ا عز وجل

النبي صلى ا عليه وآله وسلم في إبلغ دعوته الكبرى، حيث كان أول ما عمد إليه هو الهتمام بإقراء القرآن
الكريم، وقد كان مبعوثوه ورسله صلى ا عليه وسلم إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس

:فقد كتب النبي صلى ا عليه وسلم لـعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا) أمره فيه بأشياء، منها. القرآن
أول من قدم علينا من: (وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال. أن يعلم الناس القرآن، ويفقههم فيه

أصحاب النبي صلى ا عليه وسلم مصعب بن عمير و ابن أم مكتوم فجعل يقرآننا القرآن حتى كان مصعب



فـمصعب و ابن أم مكتوم كان كل شغلهم واهتمامهم هو أن يقرئوا أهل المدينة كتاب ا عز). يسمى المقرئ
وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى ا عليه وسلم إلى رجل من الحفظة. وجل

ليعلمه القرآن، ولما فتح النبي صلى ا عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي ا تعالى عنه يقرئهم
ابعث: جاء ناس إلى النبي صلى ا عليه وسلم فقالوا: (وعن أنس بن مالك رضي ا عنه قال. القرآن ويفقههم

). ......معنا رجال) يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجل) من النصار يقال لهم القراء
 
 

مظاهر احتفاء المة السلمية بالقرآن الكريم
 

ل نستغرب احتفاء هذه المة المحمدية بالقرآن الكريم، حيث نقطع بالقول بأنه ل يوجد كتاب على وجه الرض
منذ أن أنزل ا سبحانه وتعالى القرآن الكريم وإلى أن يرث ا الرض ومن عليها؛ ل يمكن أبدا) أن يتصور

فليس. وجود كتاب خدم مثلما خدم القرآن الكريم، أو نال من الهتمام والحتفاء والتكريم ما ناله القرآن الكريم
في الدنيا كتاب وضعت في خدمته مثل هذه الكثرة من المواهب التي وضعت في خدمة القرآن الكريم، ول مثل
هذه الوفرة من العمل والوقت والمال، فقد عني المسلمون بالقرآن عناية لم يظفر بها على مدى التاريخ كله أي

كتاب سماوي أو غير سماوي، ولعل من مظاهر هذه العناية هذه العداد الضخمة من الكتب الجليلة التي خدمت
فقد عني. علوم القرآن منذ أقدم القرون السلمية، وهذه البحوث والفنون التي كان القرآن دائما) موضوعها

القراء بضبط لغات القرآن، وتحليل كلماته، ومعرفة مخارج حروفه وعددها، وعدد كلماته وآياته، وسوره
واشتغل النحاة. وأحزابه، وأنصافه وأرباعه، وعدد سجداته، وحصر الكلمات المتشابهة، واليات المتماثلة

بالمعرب منه من السماء والفعال، وبيان الحروف العاملة وغيرها، وتكلموا في السماء وتوابعها، وضروب
:الفعال، واللزم والمتعدي، ورسوم خط الكلمات، وتوسعوا في شواهده، حتى لقد أحصوا منها فيما قيل

.ولعمر أبيك إنها لمعجزة في فنها: يقول مصطفى صادق الرافعي تعقيبا) على هذا. ثلثمائة ألف بيت من الشعر
والتفت المفسرون إلى ألفاظه ومعانيه فأوضحوا الخفي. وبلغ من عناية بعضهم بالقرآن أن أعربه كلمة كلمة

وقد ذكر حاجي خليفة من تفاسير القرآن وكتب. منها، وخاضوا في ترجيح المعاني التي يختارونها لللفاظ
معانيه ومشكله ومجازه وغريبه ولغاته وقراءاته، ذكر من هذا بعض ما عرف في زمانه، فبلغ ما ذكره مئات

واتجه الصوليون إلى! كثيرة، فما بالك بما يبلغ في زماننا الن من الدراسات التي خدمت كتاب ا عز وجل؟
القرآن يستنبطون مما فيه من الدلة العقلية والشواهد الصلية والنظرية وعلم أصول الدين، كما يستنبطون منه

أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، والتخصيص والخبار، والنص والظاهر، والمحتمل والمحكم والمتشابه،
وتخصص علماء الفروع. إلى غير ذلك من القيسة واستصحاب الحال والستقراء.. والمر و النهي، والنسخ

وأخذ أهل التاريخ والقصص من. في إحكام النظر والفكر فيما في القرآن من الحلل والحرام وسائر الحكام
واعتمد الخطباء والوعاظ في وعظهم على ما في. معين القرآن تاريخ المم الخالية، وقصص القرون السالفة

القرآن الكريم من الوعد والوعيد، والتحذير والتبشير، وذكر الموت، والميعاد والحشر، والحساب والعقاب،
كذلك استنبط. كما استخرج أصحاب علم المواقيت قواعد علمهم من آيات القرآن الكريم. والجنة والنار

البلغيون علوم المعاني والبديع والبيان من نظرهم إلى ما في القرآن من جزالة اللفظ، وبديع النظم، وحسن
ومن معاني القرآن ودقائقه. السياق، والمبادئ والمقاطع، والتلوين في الخطاب، والطناب واليجاز، وغير ذلك

أن القرآن: وخلصة الكلم. أخذ المتكلمون في الجوانب الروحانية مصطلحات فنهم، وقبسوا أنوار تاريخهم
.الكريم حظي من الهتمام ما يقطع بأنه لم ينله على الطلق أي كتاب في هذا الوجود، والحمد ل رب العالمين

......
 
 

فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه 
 

لقد جاءت عدة نصوص في السنة الشريفة في فضل تعليم القرآن الكريم وتعلمه، فقد ثبت عن أبي مسعود
،)يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ا تعالى: (النصاري البدري رضي ا عنه عن النبي صلى ا عليه وآله وسلم قال

كان: (وعن ابن عباس رضي ا عنهما قال. أحفظهم لكتاب ا تعالى: يعني) أقرؤهم: (رواه مسلم ، وقوله
)- الحفاظ-القراء  رواه البخاري في) أصحاب مجلس عمر رضي ا عنه ومشاورته كهول) كانوا أو شبابا



فكان عمر يجعل مجلس شوراه وأصحاب شوراه هم القراء بغض النظر عن سنهم، فما دام أنهم قد. صحيحه
واعلم: يقول المام النووي . حفظوا القرآن فقد استحقوا أن يكونوا في مجلس شورى عمر رضي ا تعالى عنه

أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل: أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء
وأيضا) ذكرنا في صدر الكلم. لن القرآن كلم ا، وأحسن الكلم هو كلم ا: أي. وغيرهما من الذكار

،)خيركم من تعلم القرآن وعلمه: (حديث عثمان رضي ا تعالى عنه، عن النبي صلى ا عليه وسلم قال
فذلك الذي: والذي روى هذا الحديث عن عثمان هو أبو عبد الرحمن السلمي، فكان يروي هذا الحديث ثم يقول

كان طوال هذه الفترة يجلس ليحفظ: أي. وكان يعلم من خلفة عثمان إلى إمرة الحجاج . أقعدني مقعدي هذا
الناس القرآن الكريم، فمن أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن السلمي أربعين سنة يقرئ الناس بجامع الكوفة،

وقد سئل سفيان الثوري عن الجهاد وتعليم القرآن أيهما أفضل؟ فرجح الثاني؛. مع جللة قدره وسعة علمه
قال: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي ا عنه قال). خيركم من تعلم القرآن وعلمه: (مستدل) بهذا الحديث

وأخذ بيدي، وأقعدني في مجلس أقرئ،: يقول) خيركم من تعلم القرآن وعلم: (رسول ا صلى ا عليه وسلم
خرج: (وعن عقبة بن عامر رضي ا عنه قال. أحفظ الناس؛ حيث إن هذه الوظيفة هي أشرف الوظائف: يعني

أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق فيأتي كل: إلينا رسول ا صلى ا عليه وسلم ونحن في المسجد فقال
لن: كلنا يا رسول ا يحب ذلك، قال: يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما بغير إثم ول قطع رحم؟ فقلنا

يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب ا تعالى خير له من ناقتين، وثلث خير من ثلث، وأربع خير
.أن تعلم آية والشتغال بحفظها أفضل من ناقة بهذه الصفة المذكورة: ، يعني)من أربع، ومن أعدادهن من البل

جمع: ، خلفات)أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلث خلفات عظام سمان؟: (وقال عليه الصلة والسلم
الحامل من النوق، وخص الحامل من النوق لنها ستأتي بذرية أيضا)، وليست فقط ناقة بمفردها: خلفة، وهي

أيكم يحب إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلث خلفات عظام سمان؟ فثلث: (لكن بذريتها، قال عليه الصلة والسلم
وعن أبي هريرة رضي ا تعالى عنه) . آيات يقرأ بهن أحدكم في صلته خير له من ثلث خلفات عظام سمان

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت ا يتلون كتاب ا ويتدارسونه: (قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: قال
، والنفي والستثناء)بينهم إل نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملئكة، وذكرهم ا فيمن عنده

يدل على الحصر والتوكيد لهذه الفضيلة؛ فمن كان يؤمن أن محمدا) عليه الصلة والسلم هو الصادق المصدوق
الذي ل ينطق عن الهوى فليوقن بهذا الثواب العظيم؛ إذ ل يمكن أن يقول هذا إل ويقع هذا الشيء حتى لو لم

فالنسان عليه أل يذهب إلى. نحس به، لن الذي أخبرنا به هو الصادق المصدوق الذي ل ينطق عن الهوى
مجالس تعلم وحفظ القرآن إل ويستحضر هذا المر الذي يحدوه ويعينه على الجلوس والتعلم، فالنسان إذا

قال صلى ا. استحضر هذا الثواب وهذه الفضيلة فإنه بل شك يكون عنده طاقة تعينه على الثبات والستمرار
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت ا يتلون كتاب ا ويتدارسونه بينهم، إل نزلت عليهم السكينة،: (عليه وسلم

، فهل النسان العاقل بعدما يسمع مثل هذا الحديث) وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملئكة، وذكرهم ا فيمن عنده
الشريف يعرض عن الجلوس في بيت ا سبحانه وتعالى ليتدارس القرآن الكريم، وينال هذا الثواب العظيم،

هل! وهذه الفضائل التي ل تكاد تحصى، ويجلس أمام التلفزيون أو الفيديو أو غير ذلك من أجهزة الفساد؟
النسان الذي عنده عقل وإيمان ويقين بوعد ا سبحانه وتعالى ووعيده يعرض عن مجالس الذكر وفيها كل هذا

ا، ويقطعون ور) Lر Lغ Iل KوJق Kال Jف Lر Kخ Lض\ ز KعJى بJلIإ KمLه Lض Kع Jي بIوحLالخير العظيم، ويجلس حيث شياطين النس والجن ي
:أي العمل أفضل؟ قال: قلت لـابن عباس : وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال! الطريق إلى ا على خلق ا؟

ذكر ا أكبر، وما جلس قوم في بيت من: (أن أفضل شيء هو الذكر، قال ابن عباس : يعني) ذكر ا أكبر(
بيوت ا عز وجل يتدارسون كتاب ا ويتعاطونه بينهم إل أظلتهم الملئكة بأجنحتها، وكانوا أضياف ا ما

إذا خرجوا عن القرآن إلى غيره ل تبقى لهم هذه الفضيلة: أي) داموا فيه، حتى يخوضوا في حديث غيره
ما فعل ا: أن أحد العلماء توفي، فرئي في المنام، فقالوا: وذكر الخطيب البغدادي . الموعودة في هذا الثر

وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها- علوم الدنيا: يعني-ذهبت تلك الشطحات وذهبت تلك العلوم : بك؟ فقال
فإذا كان هذا بتحفيظ الفاتحة فحسب، فكيف بمن يكون سببا) في تحفيظ الناس كلم. عجائز في قريتنا نفع ا بها

! ......ا سبحانه وتعالى؟
 
 

أهمية العتناء بكتاب ا عز وجل وتقديمه على غيره 
 



هناك لفتة مهمة جدا) يلحظها من أمعن النظر في سيرة شيخ السلم ابن تيمية رحمه ا تعالى، و شيخ السلم
ومع ذلك لما حبس في سجنه الخير وخل بربه سبحانه وتعالى، وبدأ يشتغل بالقرآن الكريم! هو من هو

ويستخلص فوائد وعبر وكنوز القرآن الكريم، أبدى شيخ السلم في بعض تصريحاته ندما) على ما أنفق من
إنه لو كان فعل ذلك واشتغل بالقرآن عما عداه لخرج إلى: عمره السابق في غير التأمل في كتاب ا، وقال

فالشاهد أن شيخ. المة كنوزا) من العلم، ومن فوائد القرآن العظيم، أو كما قال شيخ السلم رحمه ا تعالى
وشيخ السلم كانت له. السلم في أيامه الخيرة بدا منه بعض التأسف على عدم الشتغال بالقرآن الكريم

أوراد، وكان يكتب في علوم القرآن كثيرا) بل شك، و شيخ السلم أصل) كان في موقع المجاهد والمدافع أمام
أهل البدع والضلل، ومع ذلك لما خل بالقرآن وأمعن النظر فيه، وتوثقت صلته أكثر وأكثر بالقرآن الكريم في

فبل شك أن في هذا عبرة لمن ما زال لديهم فرصة والعمر فيه متسع أل يقدموا. سجنه صرح بهذا التصريح
على القرآن غيره، فأي شيء يشغلك عن القرآن فهو شؤم ما لم يتعين عليك، فما دام أن المر خارج حدود

. ......الفروض العينية فحذار أن تشتغل بغير القرآن الكريم
 
 

وجوب تعظيم القرآن الكريم وتنزيهه 
 

أجمع المسلمون: يقول المام النووي رحمه ا تعالى وهو يذكر بعض مظاهر تعظيم القرآن الكريم وتنزيهه
على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الطلق وتنزيهه وصيانته، وأن من جحد منه حرفا) مما أجمع عليه أو

:قال المام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه ا. زاد حرفا) لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر
اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحد حرفا) منه، أو كذب بشيء مما

صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك، أو يشك في شيء من ذلك فهو
). كافر بإجماع المسلمين أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال: وقال النووي أيضا

ويحرم توسده: قال. صار الملقي كافرا)- والعياذ بال تعالى-ولو ألقاه مسلم في القاذورات : أصحابنا وغيرهم
فل يجوز أن يستعمله كوسادة، ول نقبل. بل توسد آحاد كتب العلم حرام- يحرم أنه يستعمل القرآن كوسادة: أي-

ما الدليل؟ فالدليل هو إجماع المسلمين على وجوب: أبدا) من أحد من المتنطعين أو المتفيهقين الذي يقول لك
ما: فالتنطع بأن يقال! تعظيم القرآن، وهل من تعظيم القرآن أنك تتخذه وسادة أو متكأ) تتكئ عليه والعياذ بال؟

الدليل في مثل هذا؟ وهذا أيضا) من النتوءات الشاذة، فل يجوز أن يستعمل القرآن كمخدة أو وسادة أو يتكئ
وروينا في مسند الدارمي: ويقول النووي . عليه، فهذا بل شك من سوء الدب مع كتاب ا تبارك وتعالى

أن عكرمة بن أبي جهل رضي ا عنه كان يضع المصحف على وجهه: بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة 
). ......كتاب ربي، كتاب ربي: (ويقول

 
 

حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
 

أنه يحرم أن يسافر به إلى أرض العدو إذا خيف: وأيضا) من مظاهر احترام القرآن الكريم وحماية القرآن الكريم
أن رسول ا صلى ا عليه وسلم نهى أن يسافر: (وقوعه في أيديهم، كما في الحديث المشهور في الصحيحين

.، فل يذهب بالقرآن إلى بلد الحرب حيث الكفار؛ إذ ل يؤمن أن يهينوا القرآن الكريم) بالقرآن إلى أرض العدو
......

 
 

حكم مس المجنون والصبي للمصحف
 

يمنع المجنون والصبي الذي ل يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته، فالصبي الذي ل يميز ل
يستطيع أن يعرف ما معنى احترام المصحف وتقديسه، فالصبي الصغير الذي عمره سنتان أو ثلث أو أربع ل

وكذلك لو كان كبيرا). يستطيع أن يميز، فل يمكن من مس المصحف؛ خشية أن يهين المصحف أو ل يصونه
لكنه مجنون؛ فإنه أيضا) ل يمكن من إمساك المصحف؛ كي ل يهين القرآن أو ينتهك حرمته، وهذا المنع واجب

. ......على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله



 
 

من آداب قراءة القرآن 
 

احترام القرآن من أمور قد يتساهل بعض الغافلين القارئين المجتمعين بها، فمن: مما يعتنى ويتأكد المر به
ا: اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلل القراءة إل كلما) يضطر إليه، وليمتثل قول ا تعالى: ذلك JذIإ Jو

 JونLم Jح KرLت Kم LكHل JعJوا لLت IنصJأ Jو LهJوا ل Lع Iم Jت KاسJف Lآن KرLقKال Jئ IرLوليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن] . 204:العراف[ق
، ذكره في كتاب التفسير عند قوله)أنه كان إذا قرأ القرآن ل يتكلم حتى يفرغ منه: (عمر رضي ا عنهما

مK : تعالى LكJ̀ث ل Kر Jح Kم Lك Lاؤ JسIالعبث باليد، فالنسان ل يعبث ول يتحرك كثيرا) وهو يتلو: ومن ذلك]. 223:البقرة[ن
النظر إلى ما يلهي: ومن ذلك. كلم ا سبحانه وتعالى؛ فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، فل يعبث بين يديه

. ......النظر إلى ما ل يجوز النظر إليه، كالمرد وغيره: ويبدد الذهن، وأقبح من هذا كله
 
 

حكم كتابة القرآن في الثياب والحيطان والحروز
 

:مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء ا تعالى، قال عطاء : ويقول المام النووي رحمه ا
ل بأس به إذا كان في شمع أو: وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك . ل بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد

وهذه طبعا) قضايا فيها خلف، لكن الولى ترك هذه الشياء؛ لنه قد يكون محدثا)، أو تكون. جلد وخرز عليه
عند: أي. ول تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا. المرأة حائضا) وغير ذلك

. ......الشافعية
 
 

تحريم الجدل في القرآن الكريم
 

ويحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، فيحرم على النسان أن يماري ويجادل في كلم ا سبحانه
الجدل، كضرب اليات بعضها: ، والمراء هو)المراء في القرآن كفر: (وتعالى؛ لقوله عليه الصلة والسلم

وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الية في هذا. ونحو ذلك. ببعض
ما الحكمة؟ تأدبا) مع القرآن: لماذا؟ لكن يقول: ما الحكمة في كذا؟ ل يقول: الموضع أو نحو ذلك، أن يقول

. ......الكريم
 
 

فضل الماهر بالقرآن الكريم 
 

لJئIكJ: أما فضيلة الماهر بالقرآن الكريم، فقد قال ا سبحانه وتعالى KوLأ IهIت JلوIت Hق Jح Lه JونLل Kت Jي Jاب Jت IكKال Lم Lاه Jن Kي Jآت Jين IذHال
 Jون Lر Iاس JخKال Lم Lه JكIئJل KوL أ Jف IهIب KرLف Kك Jي Kن Jم Jو IهIب JونLن Iم KؤLقال رسول: ، وعن عائشة رضي ا عنها قالت] 121:البقرة[ي

-الملئكة-مع السفرة الكرام البررة -الذي يحفظ القرآن جيدا) : أي-الماهر بالقرآن : (ا صلى ا عليه وسلم
فل ينبغي لك أن تعرض عن قراءة. ، رواه مسلم ) والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

فيا: يقول الشاطبي رحمه ا. القرآن حتى لو كنت تجد مشقة في التلوة وتتعتع فيه، فاقرأ فإن لك أيضا) أجرين
أيها القاري له متمسكا) مجل) له في كل حال مبجل هنيئا) مريئا) والداك عليهما ملبس أنوار من التاج والحل فما

ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل ا والصفوة المل أولو البر والحسان والصبر والتقى حلهم بها جاء
القران مفصل عليك بها ما عشت فيها منافسا) وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العل فهو يحث هنا على حفظ القرآن

من قرأ القرآن وعمل به ألبس: (الكريم، والحقيقة هو يبني كلمه هنا على حديث رواه أبو داود و الحاكم وفيه
والداه تاجا) يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل

أن أباه وأمه يثابان إذا حفظ البن: فهو بنى هذه الفقرة على هذا الحديث، وهو حديث ضعيف، ومعناه) هذا؟
ألبس والداه تاجا) يوم القيامة ضوء هذا التاج أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم،: (القرآن

إن كان هذا هو ثواب أبويه لفعل عمله ابنهما، فكيف بثواب البن الذي حفظ: ، أي)فما ظنكم بالذي عمل هذا؟



فيا أيها القاري له متمسكا) مجل) له في كل حال مبجل هنيئا) مريئا) والداك: وعمل بنفسه؟ فمن ثمH يقول الشاطبي 
عليهما ملبس أنوار من التاج والحل فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل ا والصفوة المل فالنجل هو

:ابنهما، وهؤلء هم المل، وهؤلء هم الناس، وهؤلء هم الصفوة، بل هؤلء هم أهل ا، كما صح في الحديث
) . ......إن أهل القرآن هم أهل ا تعالى وخاصته(
 
 

أهمية تعهد القرآن الكريم والتحذير من نسيانه 
 

نعيد التذكير أيضا) بقضية تعاهد القرآن؛ كي ل ينساه النسان، فعن أبي موسى الشعري رضي ا تعالى عنه
لهو أشد تفلتا) من البل! تعاهدوا هذا القرآن؛ فوالذي نفس محمد بيده: (قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: قال

تعاهدوا هذا القرآن؛: (ول تعارض بين قوله صلى ا عليه وسلم في هذا الحديث. ، متفق عليه)في عقلها
نK: ، وبين قوله تعالى)له أشد تفلتا) من البل في عقلها! فوالذي نفس محمد بيده Iم KلJهJف Iر Kك WلذIل Jآن KرLقKا ال Jن Kر Hس Jي KدJقJل Jو

ر\  Iك Hد L؛ فإن من يسر عليه الوصول إلى جوهرة غالية فإنه ل يضمن بقاءها معه وسلمتها من قطاع]17:القمر[م
الطريق إل أن يتخذ لذلك أسبابا)، فل يوجد تعارض؛ لن وصوله إلى حفظ القرآن من المور السهلة، كما قال

ر\ : عز وجل Iك Hد Lم Kن Iم KلJهJف Iر Kك WلذIل Jآن KرLقKا ال Jن Kر HسJي KدJقJل Jأنك ترى الطفل الصغير الحدث الذي: وآية ذلك]. 17:القمر[و
عمره سبع أو خمس سنوات قد حفظ القرآن كله، فهذه آية من آيات ا، فإن قلب الطفل الصغير يطيق حمل

هL: كلم ا عز وجل الذي ل تطيق حمله الجبال التي قال عز وجل عنها Jت KيJأ JرJل\ ل Jب Jى جJل Jع Jآن KرLقKا ال Jذ Jا ه JنKل Jز KنJأ KوJل
 I Hا Iة Jي Kش Jخ Kن Iا م ع) Wد JصJت Lا م ع) Iاش Jفييسر ا سبحانه وتعالى للطفل الصغير حفظ كلمه بين جنبيه،] . 21:الحشر[خ

ر\ : فهذه آية من آيات ا، وهي مصداق قوله Iك Hد Lم Kن Iم KلJهJف Iر Kك WلذIل Jآن KرLقKا ال Jن Kر Hس Jي KدJقJل Jفالذي يصل إلى]17:القمر[و ،
هو كمن سهل ا عليه أن يحصل على جوهرة نفيسة، وسهل ا له- وهو حفظ القرآن الكريم-إنجاز هذا المر 

السبيل إلى الحصول على الجوهرة، فسلك هذا السبيل السهل، وحصل بالفعل على الجوهرة، فهل إذا حصل
على الجوهرة يضمن بقاءها معه، ويضمن سلمتها معه، حتى ولو قصر في أخذ أسباب حفظها وصيانتها؟

رI : (( فقوله تعالى Kك WلذIل Jآن KرLقKا ال Jن Kر HسJي KدJقJل Jهو تيسير السبيل لحصول حفظ القرآن؛ فإن حفظه سهل، لكن إذا))و ،
حصلت عليه، واستنار به صدرك فيبقى عليك أن تحافظ على هذه الجوهرة وتحتاط لها، ل أن تتركها معرضة

فلبد من الخذ بالسباب التي بها تحافظ على هذا الكنز الذي. للضياع، ومعرضة لقطاع الطريق يسرقونها منك
.يسر ا لك الحصول عليه، فما هو السبيل للمحافظة على القرآن؟ هو تعهد القرآن، وكثرة المراجعة والتلوة

، فهذا هو)إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه: (يقول صلى ا عليه وآله وسلم
إذا: أي) إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره: (الداء، وهذا هو الدواء، يقول عليه الصلة والسلم

وهناك حديث مشهور عند عوام الناس بدعاء) . وإن لم يقم به نسيه: (واظب عليه بالليل والنهار فإنه يذكره
حفظ القرآن، وأنه إذا كان قد تفلت منك القرآن فقل هذا الدعاء، ولن يتفلت منك القرآن، وطبعا) نحن ل ننكر أن
الدعاء سبب من أسباب الحصول على هذه المقاصد العالية، لكن السبب لبد معه من عمل، والعمل ينبغي أن

أنا سوف أقول: يقترن بالدعاء، والدواء الذي وصفه الرسول عليه الصلة والسلم هو التعاهد، أما أنك تقول
أو دعاء) معينا) وسوف يثبت القرآن في صدري، فل، بل لبد- مع أنه حديث ضعيف وباطل-دعاء حفظ القرآن 

نسيت آية كذا، بل: يكره أن يقول: وقال السيوطي . من الخذ بأسباب حفظه وتعهده وحمايته من أن ينسى
نسيت آية كذا، بل هو: ل يقل أحدكم: (وهذا فيه حديث صحيح عن النبي صلى ا عليه وسلم قال. أنسيت

إنما مثل صاحب القرآن: (أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال: وعن ابن عمر رضي ا تعالى عنهما). نسي
، فإذا كان إنسان عنده مجموعة كبيرة) كمثل صاحب البل المعقلة؛ إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت

من الجمال في الصحراء فإن هو تركها بدون خطام ول زمام ول إمساك ستضل في الصحراء وتتوه منه
فهذا هو داء. وتضيع، وإن هو حرسها وحفظها واحتاط لها فإنها تبقى معه، وهكذا نفس الشيء بالنسبة للقرآن

إن علج نسيان: النسيان وهذا هو دواءه الذي يصفه رسول ا عليه الصلة والسلم، فل يأت واحد ويقول
:القرآن هو أن تقول دعاء حفظ القرآن؛ فإنه حديث باطل لم يصح عن النبي عليه الصلة والسلم، لكن نقول

وأعجز الناس من(عليك أن تستعين بالدعاء؛ لن الدعاء هو الوسيلة التي بها تنال كل مقاصد الدنيا والخرة، 
، لكن ل تدعو وتقصر في السباب، فالدعاء سبب، وهناك أيضا) سبب آخر ذكره النبي صلى)عجز عن الدعاء

تعاهد القرآن بالمراجعة، وبالختم وبالحفظ المستمر، ففي هذا الحديث الخبار بأن القرآن: ا عليه وسلم وهو
وذكر ابن عبد البر حديثا) رواه سعد بن. يذهب عن صاحبه وينساه إل من يتعاهد عليه ويقرأه ويدمن تلوته



من تعلم القرآن ثم نسيه لقي ا يوم: (عبادة وهو الحديث السابق الذكر عن النبي عليه الصلة والسلم قال
يلقى ا: أي. منقطع الحجة: معنى أجذم عندي: ، رواه الدارمي ، وقال المام ابن عبد البر) القيامة وهو أجذم

إن المقصود بالنسيان هو ترك التطبيق، وترك العمل: وإن كان بعض العلماء قالوا. سبحانه وتعالى ول حجة له
. ......بكلم ا سبحانه وتعالى

 
 

من عوامل حفظ القرآن الكريم تطهير الباطن 
 

أن تطهير الباطن يعين على حفظ القرآن الكريم، فأحد أسباب تفسير حفظ القرآن أن: وهنا تنبيه مهم جدا) وهو
ونJ : يطهر النسان باطنه، ويطهر قلبه، ويصفي نيته؛ لن ا سبحانه وتعالى قال LرHه JطLمKال HلIإ Lه Nس Jم Jالواقعة[ل ي:

ونJ : إن قوله سبحانه: الملئكة، وقيل: ، يعني]79 LرHه JطLمKال HلIإ Lه Nس Jم Jمن المؤمنين، فل: ، يعني] 79:الواقعة[ل ي
ي̀ل : (( يجوز مسه لمن كان به حدث مثل)، بدليل قوله Iنز Jفهو وصف بأنه تنزيل من رب العالمين،))ت ،

ودلت الية بإشارتها وإيمائها على: يقول ابن القيم . القرآن الذي أنزل: أن المقصود به) تنزيل(فاستأنسوا بكلمة 
أنه ل يدرك معانيه ول يفهمه إل القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدعة والمخالفات أن

وهذا. ل يجد طعمه إل من آمن به: قال البخاري في الصحيح في هذه الية. ينال معانيه، وأن يفهمه كما ينبغي
أيضا) من إشارة الية وتنبيهها، وهو أنه ل يلتزم به وبقراءته وفهمه وتدبره إل من شهد أنه كلم ا تكلم به

حقا)، فأنزله على رسوله وحيا)، ول ينال معانيه إل من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه، فمن لم يؤمن
إن له باطن: ومن قال. بأن ا سبحانه وتعالى تكلم به وحيا) وليس مخلوقا) من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج

إن له تأويل ل نفهمه ول نعلمه وإنما: ومن قال. يخالف ظاهره، وتأويل يخالف ما يفهم منه، ففي قلبه منه حرج
ومن سلط عليه آراء الرائيين وهذيان المتكلمين، وسفسطة. نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج

ومن جعله تابعا) لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه؛ ينزله. المسفسطين، وخيالت المتصوفين ففي قلبه منه حرج
ومن لم يحكمه ظاهرا) وباطنا) في أصول الدين وفروعه،. على أقواله ويتكلف حمله عليها ففي قلبه منه حرج

ومن لم يأتمر بأوامره، وينزجر عن زواجره، ويصدق جميع أخباره،. وينقاد لحكمه أين كان ففي قلبه منه حرج
وكل هؤلء لم تمس قلوبهم. ويحكم أمره ونهيه وخبره، ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج

. ......معانيه، ول يفهمونه كما ينبغي أن يفهم، ول يجدون من لذة حلوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم
 
 

فضل حملة القرآن الكريم 
 

أن الرسول عليه الصلة والسلم: ثبت في النصوص الكثيرة ما يبين فضيلة حملة القرآن الكريم، فمن ذلك
أوصى بإكرام أهل القرآن، وسماهم اسما) ينبض بأعظم المعاني، ولقبهم بلقب في الحقيقة ل يمكن أن يناله

أشرف ملوك ورؤساء وحكام الدنيا كلها منذ أن خلق ا سبحانه وتعالى إلى أن يرث ا الرض ومن عليها؛ إذ
أهل ا وخاصته، فهؤلء حملة القرآن هم خاصة ا عز وجل، وجعل صلى ا: سماهم صلى ا عليه وسلم

قال رسول: فعن أنس بن مالك رضي ا تعالى عنه قال. عليه وسلم من إكرام ا إكرام حملة كتابه عز وجل
،) أهل القرآن هم أهل ا وخاصته: قال! من هم يا رسول ا؟: إن ل أهلين، قيل: (ا صلى ا عليه وسلم

سئلت عائشة رضي ا تعالى عنها: وروي عن أم الدرداء أنها قالت. الذين يختصهم من بين سائر عباده: أي
إذا افترضنا أن رجلين من المؤمنين كلهما: عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه؟ يعني

يدخل الجنة، لكن منهم من لم يحفظ القرآن وآخر حفظ القرآن الكريم، فما فضل من قرأ على من لم يقرأه إذا
إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة: (دخل جميعا) الجنة؟ فقالت عائشة رضي ا تعالى عنها

وعن عبد ا بن عمرو بن العاص. ، أي أنه وصل إلى الرتبة العليا من الجنة)ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد
): (رضي ا تعالى عنهما قال ). ......من جمع القرآن فقد حمل أمرا) عظيما

 
 

السئلة 
 

ذكر بعض فضائل الصيام وحكم صيام 




